Uszód Község Önkormányzata 2008-ban döntött az egészségház átalakításáról, akadálymentesítéséről. Az engedélyes terveket Pintérné Máté Alice vezető tervező segítségével a SZÉP-FORMA Kft.
készítette el. A tervezés időszakában a szakmai követelmények betartása érdekében a szakhatóságokon túl önkormányzatunk rehabilitációs szakmérnök és az ANTSZ szakembereinek a véleményét is
kikérte.
Az engedélyes terveket 2009. májusában nyújtottuk be. Az építési engedélyt Kalocsa
Város I. fokú Építési hatósága 2009. július 16-án adta ki. Az építési engedélky
2009.09.07-én emelkedett jogerőre.
Önkormányzatunk 2009-ben a Duna-Mecsek Alapítványhoz nyújtott be pályázatot,
azonban ezt a Kuratórium akkor elutasította. 2010. január elején adtunk be ismét
pályázatot, ekkor az Új Magyarország Fejlesztési Terv Dél-Alföldi Operatív Program
támogatási rendszeréhez.
A hosszas hiánypótlási eljárást követően, a hihetetlen mennyiségű OEP és ANTSZ
engedélyek becsatolása után megkezdődött a szerződés aláírási eljárás. A VÁTI saját
hatáskörben a szerződéskötési határidőt két ízben 45-45 nappal meghosszabbította,
így a Támogatási Szerződés 2010.augusztus 3-án került aláírásra.
A támogatási szerződés alapján Uszód Község Önkormányzata a Dél-Alföldi Operatív
Program „Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése/Kistérségi járó beteg szakellátó központok fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás korszerűsítése” pályázatán 33 701 857 Ft uniós támogatásban részesült, amelynek célja az
„Uszód Községi Egészségház akadálymentesítése és felújítása”
A beruházás tervezett bekerülési költsége: 40.171.557 Ft.
2010 májusában az önrész kiegészítésére a Duna-Mecsek Területfejlesztési Alapítványhoz
nyújtottunk be pályázatot ahol 2.434.032 Ft-ot nyertünk.
Így az önkormányzati önrész mértéke: 4.035.668 Ft
A projekt megvalósulásával az Egészségház komplex felújítása teljesül, amely révén az Uszód
és Dunaszentbenedek lakosságát érintő orvosi körzetben az egészségügyi alapellátás minősége
javul a megfelelő szakmai, infrastrukturális és funkcionális körülmények biztosításával.
Az építkezés során három korszerű rendelő kerül kialakításra a szükséges várótermekkel, parkolókkal, akadály-mentesített mellékhelyiségekkel. A projekten belül a teljes víz, villany, fűtési és informatikai rendszer megújul. Minden helyiségbe új bútorok és műszerek kerülnek beszerzésre, ezek
összköltsége 4.686.525 Ft.
Az építési kivitelezésre önkormányzatunk 2010. július 16-án feltételes közbeszerzési eljárást írt ki.
Ennek oka, hogy a támogatási szerződés ekkor még nem volt aláírva, viszont a megvalósulási határidőkben nem szerettünk volna jelentős csúszásokat. A közbeszerzési eljárásra egyetlen ajánlat érkezett. Az eljárást érvényesnek és eredményesnek ítélte a képviselő-testület és 2010. augusztus 17-én a
GENERÁL Kft-t jelölte meg a közbeszerzési eljárás nyertesének. A vállalkozói szerződés aláírása
2010. szeptember 7-én br. 31.952.321 Ft összeggel megtörtént. A kivitelezési munkák vállalt befejezési határideje 2011.március 31.
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